
 

   

 

 

 

 

Acesse o site 

vestibulinhoetec.com.br e 

clique em “INICIAR INSCRIÇÃO” 

Preencha as informações solicitadas 

de forma COMPLETA e correta. 

IMPORTANTE: utilize um e-mail 

válido e que você tenha acesso, pois 

é através do e-mail que são feitas as 

convocações para as próximas fases 

do processo e matrículas! 

Anote sua senha! Você precisará 

dela para futuros acessos! 

Selecione o município da Etec onde você 

pretende estudar! 

- Fernandópolis - para os cursos de 

Ensino Médio (qualquer modalidade) e 

técnicos em Farmácia, Serviços Jurídicos 

ou Administração 

- Meridiano - para curso técnico em 

Recursos Humanos 



Fernandópolis:           Meridiano: 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Selecione a modalidade de acordo com o curso que você escolheu: 

Ensino Médio - Habilitação Profissional de Técnico em Serviços 
Jurídicos - Tarde 
 

Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio - Integral 
 

Ensino Médio - Linguagens Ciências Humanas e Sociais - Manhã 
Ensino Médio - Ciências Exatas e Engenharias - Manhã 
 

Cursos técnicos em: Administração, Farmácia, Serviços Jurídicos 

ou Recursos Humanos. 

Selecione aqui o curso escolhido, e caso 

queira, uma segunda opção de curso. 

OBS: A chamada de candidatos em 2ª opção só ocorrerá após 

terem sido chamados todos os candidatos aptos em 1ª opção. 

A lista de candidatos aptos na 2ª opção será formada pelos 

candidatos que não foram classificados dentro do limite de 

vagas fixados para o curso escolhido em 1ª opção. 

Mais informações, consulte o manual d candidato, disponível 

no site. 

Nesta etapa, preencha seus dados pessoais 

de forma correta e COMPLETA! 

IMPORTANTE: utilize números de telefones 

válidos! Caso seja necessário, precisamos de 

um número de contato onde possamos 

entrar em contato com o candidato! 

Leia com atenção e responda marcando 

“SIM” ou “NÃO” 



 

 

 

 

 

 

Essa etapa é muito importante! 

Laia com ATENÇÃO, pois você pode perder 

o direito a vaga, caso responda errado! 

Você precisa marcar aqui nesta tabela 

série por série (da 5ª até a 8ª série, ou 

do 6º ao 9º ano) se você estudou 

TODAS em escola pública! 

Mas não se esqueça: 

- Você precisará comprovar isto através 

de documentos em caso de matrícula 

(Histórico/declaração escolar) - Consulte 

o Manual do Candidato para verificar os tipos de 

documentos que comprovam a situação. 

- SESI, SENAI, SESC E SENAC Não são 

escolas públicas! 

Anexar aqui a digitalização/foto do seu 

documento LEGÍVEL 

 

Aqui você vai selecionar o tipo 

de curso que pretende fazer 

 

Se escolher Ensino Médio (qualquer 

formato), você deverá anexar documento 

escolar conforme descrito, que tenha 

notas/menções de Português e 

Matemática do 8º ano/7ª série! 

 

Se escolher qualquer Curso Técnico, você 

deverá anexar documento escolar 

conforme descrito, que tenha 

notas/menções de Português e 

Matemática do 9º ano/8ª série! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta etapa você vai informar se 

sua avaliação das notas finais foi 

numérica ou conceito. 

 

Caso seja CONCEITO, escolha na 

tabela que irá aparecer, a nota 

que representa o conceito 

apresentado em seu histórico 

escolar 

 

Caso seja NUMÉRICA, escolha o 

tipo de escala, e preencha com 

sua nota final. 

 

CONFIRA as informações do 

curso e modalidade escolhida, e 

seus dados pessoais!! 

 

Responda o questionário socioeconômico! 

Não se preocupe, as respostas aqui colocadas 

não terão qualquer influência em sua 

classificação! 

 



 

                      

 

AGORA É SÓ AGUARDAR OS PROCESSOS DE CLASSIFICAÇÃO E CONVOCAÇÕES! 

Para boletos vencidos, reimprimir boleto, alterar dados cadastrais ou 

o curso escolhido, é só entrar na “Área do Candidato”  

 

 

Se você já fez o pagamento, não é possível fazer alterações (nem de 

curso/modalidade escolhida), para isso será necessária uma nova inscrição, e 

um novo pagamento. 

Selecione a forma de pagamento que melhor 

atende à sua necessidade! 

- Cartão de crédito (é só preencher os 

campos com os dados do seu cartão e 

aguardar a confirmação!) 

- Boleto (nesse caso, é só clicar em “Imprimir 

o boleto bancário”, imprimir para pagar em 

lotéricas ou caixas eletrônicos, ou pagar pelo 

App do seu banco no seu celular!) 

 

Use seu CPF e senha criada 

 

Para fazer pagamento/gerar novo boleto 

clique em “Pagar já” 

Para alterar dados cadastrais ou o curso 

escolhido clique em “Ficha de Inscrição”, 

selecione o que você quer alterar e salve 

a nova informação...  

*Não se esqueça de gerar novo boleto 

caso altere o curso escolhido! 

 



ACOMPANHE NOSSO CRONOGRAMA E NÃO PERCA NENHUM PRAZO! 

Fase I – inscrições 
19 a 23/11/2020 – Inscrições para a redução da taxa de inscrição 
24/11 a 14/12/2020 – Inscrições para o vestibulinho 
01/12/2020 – Resultado do deferimento do pedido de redução 
01 a 14/12/2020 – Inscrição para o vestibulinho para quem teve a redução deferida 
02 e 03/12/2020 – Envio de recurso do pedido de redução para candidatos indeferidos 
10/12/2020 – Resultado do recurso do pedido de redução 
10 a 14/12/2020 – Inscrição para o vestibulinho para quem teve a resposta deferida do recurso  
 

Fase II – Deferimento das inscrições e recurso 
31/12/2020 – Divulgação da lista preliminar com os inscritos deferidos e indeferidos 
04/01/2021 a 05/01/2021 – Período de recurso dos candidatos para regularizarem a situação de indeferimento 
13/01/2021 – Divulgação do resultado do recurso 
 

Fase III – Classificação, Convocação e Matrículas 
19/01/2021 – Divulgação da lista de classificação geral e convocação para envio dos documentos de matrícula da 1ª chamada 
para as turmas. Será reforçado o aviso de envio de documentos via SMS e e-mail pela FAT. 
20 a 21/01/2020 – Matrículas da 1ª chamada e envio de documentação de matrícula pelos candidatos no Portal do Candidato. 
22 a 26/01/2020 – Análise e validação dos documentos de matrícula pelas Etecs. 
27/01/2020 – Aviso de deferimento e indeferimento de matrícula da 1ª chamada pela FAT. 
29/01/2020 – Divulgação e aviso aos candidatos por SMS e por e-mail para envio de documentos de matrícula da 2ª chamada 
pelos candidatos no Portal do Candidato. 
01 e 02/02/2020 - Matrículas da 2ª chamada e envio de documentação de matrícula pelos candidatos no Portal do Candidato. 
03/02/2020 – Previsão de início das aulas nas Etecs 
03/02/2020 – Análise e validação dos documentos de matrícula da 2ª chamada pelas Etecs. 

 

 

 


